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1. InnlednIng 

2. sIKKerhet

TaHoma® består av 2 deler:
• TaHoma®-enheten tilkobles med en vanlig LAN-kontakt (Ethernet RJ 45) til en kompatibel 

Internettboks eller ADSL-ruter. Via enheten styres alle apparatene i boligen som har integrert 
kommunikasjonsteknologien io-homecontrol® (**). TaHoma®-enheten er kompatibel med 
enkelte apparater med RTS-teknologi (Radio Technology Somfy) på visse vilkår. Les mer om 
dette på nettstedet til Somfy.

• TaHoma®-service via et sikkert nettsted (HTTPS) med passordbeskyttet adgang. Du finner de 
alminnelige servicevilkårene til Somfy for TaHoma® på Somfys nettsted reservert for bedrifter (***).

For å sette enheten i drift må installatøren aktivere og konfigurere TaHoma®-enheten på nettstedet til 
Somfy reservert for bedrifter (***). Hvis installatøren ennå ikke har en konto på dette nettstedet, kan 
vedkommende be om en konto på forhånd.

(**) io-homecontrol®: Radiosendersystem utviklet av Somfy og selskapets io-homecontrol®-
partnere. Dette systemet styrer motorene og automatismer i huset som inneholder denne teknologien 
(radioprotokoll). Du kan lese mer om io-homecontrol®-teknologien på nettstedet www.io-homecontrol.
com.
(***) Liste over Somfys nettsteder reservert for bedrifter i hvert land: se kapitlet "Aktivering av 
TaHoma®-enheten".

2.1. sikkerhet og ansvar
Før du installerer og bruker dette produktet, må du lese denne bruksanvisningen nøye.
Dette produktet fra Somfy må installeres av en fagperson innen motorisering og automatisering i 
boliger. Bruksanvisningen må leses av denne installatøren. 
Installatøren må for øvrig utføre sitt arbeid i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter i 
installasjonslandet, og informere sine kunder om bruksvilkår og vedlikehold av produktet.
Enhver bruk utenom bruksområdene Somfy har definert, er forbudt. Det medfører, på samme måte 
som ved manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen, bortfall av ansvaret og 
garantien til Somfy. Før installasjonen må det kontrolleres at dette produktet er kompatibelt med 
apparatene og tilhørende deler.

2.2. særlige sikkerhetsforskrifter
I overensstemmelse med EN 12453-standarden om sikkerhet ved bruk av strømdrevne dører 
og porter, kreves det at en sikkerhetsanordning av typen fotoelektrisk celle installeres på dette 

automatiske systemet når TaHoma®-enheten brukes til å kontrollere en automatisk garasjeport 
eller portsystem som ikke er synlig for brukeren. Manglende overholdelse av disse instruksjonene 
medfører at SOMFY ikke aksepterer ansvar for eventuelle skader som kan oppstå. 
Sørg for at produktet ikke tar skade:
1) Unngå støt!
2) Unngå fall!
3) Ikke sprut væske eller dypp produktet ned i vann.
4) Slipende produkter og løsemidler må ikke brukes for å 
rengjøre produktet. Overflaten kan rengjøres med en myk 
og tørr klut. 
5) Apparatet må ikke åpnes.
6) Det må ikke plasseres utendørs, og Ethernet-kabelen 
må ikke legges utendørs.
7) Produktet kan slås helt av ved å trekke ut strømledningen. 
Sørg for at strømledningen alltid er tilgjengelig mens 
produktet brukes.
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a) TaHoma®-enhet  1
b) Ethernetkabel  1
c) Strømadapter  1

4. Innhold

a
b

c

5.1. forside
d) Knapp for endring av modus som tilsvarer fargen 

på indikatoren beskrevet i neste avsnitt. Hvert trykk på 
knappen fører deg videre til neste modus. Modusendring 
kan også gjøres fra TaHoma-grensesnittet.

e) Indikatorlys som angir modusen til TaHoma®-enheten:
• grønt lys: alt er aktivt. Styring, opprettelse av scenario, 

visning av tilstander osv. er tillatt. Scenarioene 
programmert i "MY WEEK" ("MIN UKE") og i "MY 
SCENARIOS" ("MINE SCENARIER") settes i gang på 
planlagt tidspunkt.

• oransje lys: styring, opprettelse av scenario, visning av tilstander osv. er tillatt. En av 
automatismene er deaktivert.

• fast rødt lys: styring, opprettelse av scenario, visning av tilstander osv. er blokkert. Kun 
automatismene er aktivert.

• Blinkende rødt lys: styring, opprettelse av scenario, visning av tilstander osv. samt 
automatismene er blokkert.

d

e

f

5. Mer oM tahoMa®-enheten 

1) Installatøren må ha en konto på nettstedet til Somfy reservert for bedrifter (***). Brukernavn og 
passord må angis ved idriftsetting av TaHoma®-enheten. Hvis installatøren ennå ikke har en 
konto på dette nettstedet, kan vedkommende be om en konto på forhånd.

2) PIN-nummeret på TaHoma®-enheten  skal brukes (nummeret står på klistremerket under 
TaHoma®-enheten, og det må angis i løpet av aktiveringen av enheten).

3) Anlegget må være tilkoblet Internett med et DHCP ADSL-modem utstyrt med en 
Ethernet-kontakt.

Hvis DHCP ADSL-modemet kun har én Ethernet-kontakt, kan flere apparater kobles til et 
apparat av typen Ethernet-ruter.

4) Anlegget må ha elektriske apparater med io-homecontrol®-teknologi (rullegardin, garasjedør, 
takvindu, markise, lys osv.) og samme sikkerhetsnøkkel, samt en toveis fjernkontroll til 
io-homecontrol® (Telis Composio io, Impresario Chronis io, Telis 1 io, Easy Sun io osv.).

TaHoma® er også kompatibel med enkelte apparater med RTS-teknologi (Radio Technology 
Somfy). Se listen over RTS-kompatibilitet på nettstedet til Somfy.
I TaHoma® kan du legge til en RTS-port kjøpt på et varehus for byggevarer (f.eks. Evolvia, 
Passeo, SGA, Freevia, LS430, LS420, SGS) ved å bruke en bestemt reléfjernkontroll (må 
bestilles før installering).

3. Krav tIl Intallasjon

8) Ethernet-grensesnittet må aldri kobles direkte til en telefonkontakt. Ethernet-grensesnittet skal kun 
tilkobles netterminaler som f.eks. modem, switch, hub osv.
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Dette lyset er også synlig på TaHoma®-grensesnittet:

f) Indikatorlys som viser status for Internettforbindelse: 
• grønt lys: forbindelsen er opprettet.
• rødt lys: problem med forbindelsen (parametrering av brannmur, dårlig forbindelse via 

Ethernetkabelen osv.).
• Avslått lys: TaHoma®-enheten er ikke koblet til strøm.
• Blinkende lys: nullstilling pågår.

Det synlige lyset på TaHoma®-grensesnittet betyr at 
forbindelsen ikke er opprettet:

5.2. Bakside
g) USB-kontakt for fremtidige tillegg 

h) Ethernetkontakt 

i) Kontakt til adapter 

g

i

h

6.1. aktivering av tahoma®-enheten
Aktivering av TaHoma®-enheten kan gjøres før eller i boligen til sluttbrukeren.
Installatøren må koble seg til nettstedet til Somfy reservert for bedrifter i sitt land, og følge anvisningene 
som står der:

• Frankrike: www.somfypro.fr
• Tyskland: www.somfynetz.de
• Østerrike: www.somfynetz.at
• Belgia: www.somfypro.be
• Nederland: www.somfypro.nl

• Danmark: www.somfynordic.dk
• Finland: www.somfynordic.fi
• Norge: www.somfynordic.com
• Sverige: www.somfynordic.se

Installatøren må på forhånd innhente nødvendig informasjon om sluttbrukeren (etternavn, fornavn, 
fullstendig adresse, e-postadresse, telefon ...) for å opprette en brukerkonto.

6.2. Installering av tahoma®-enheten
1) Koble TaHoma®-enheten til ADSL-modemet ved å bruke 

medfølgende Ethernetkabel.

Sett TaHoma®-enheten minst 30 cm fra 
ADSL-modemet.

For å forbedre radiorekkevidden anbefales det å sette 
TaHoma®-enheten loddrett, midt i huset og på et sted 
som ikke er innelukket (den må ikke settes i et 
metallskap).

adsl-
modem

1

> 30 cm

6. IdrIftsettIng 
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2) Koble TaHoma®-enheten til strøm ved å bruke 
medfølgende adapter.

3) Etter en periode med nullstilling som kan ta flere minutter, 
lyser de to indikatorlysene på forsiden av TaHoma®-
enheten fast grønt: installasjonen av enheten er 
avsluttet.
TaHoma®-enheten må ikke frakobles i løpet av 
nullstillingen.

6.3. Bruke TaHoma®
For å bruke TaHoma® kundeservice må brukeren koble seg til nettstedet til Somfy reservert for 
brukerne, og følge veiledningen i "min konto".
  - Avhengig av typen servicegrad må du følge instruksjonene på skjermen for å angi typen service du 
ønsker, eventuelle alternativer og betalingsmåte.

2

3

7. KonfIgurerIng av anlegget

7.1. Identifisering av anlegget
  - Koble deg til nettstedet til Somfy i ditt land og identifiser 
brukeren.

  - Klikk på "CONFIGURATION" ("KONFIGURASJON") i 
nedre menylinje for å konfigurere anlegget.

  - Klikk på fanen "my installation" ("min installasjon") og 
velg fanen "io devices" ("io-apparater") eller "RTS device" 
("RTS-apparat") avhengig av applikasjonene i anlegget.

7.2. Identifisering av io-homecontrol®-apparater
Bruk en toveis fjernkontroll for io-homecontrol® for å foreta trinnene nedenfor.
Eksempler på toveis fjernkontroller for io-homecontrol®: 

• Telis 1 io
• Telis Composio io
• Impresario Chronis io
• Easy Sun io
• Keytis io.

Les fjernkontrollens bruksanvisningen for å finne knappen KEY på den.

Det må kun være én io-homecontrol®-nøkkel for hele anlegget.

  - Følg instruksjonene på skjermen for å identifisere alle io-homecontrol®-apparatene i anlegget.
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7.3. Identifisering av io-homecontrol®-sensorer
  - Etter å ha avsluttet identifiseringen av io-homecontrol®-apparatene:

• Hvis anlegget inneholder io-homecontrol®-sensorer, klikk på fanen "io sensor" (”io-sensor”).
• Hvis ikke, gå rett til kapitlet "Identifisering av RTS-apparater".

  - Følg instruksjonene på skjermen for å identifisere alle io-homecontrol®-sensorene i anlegget.

  - Hvis anlegget ikke inneholder RTS-applikasjoner, klikk på fanen "my house" ("mitt hus") og gå videre 
til kapitlet "Konfigurasjon av huset".

7.4. Identifisering av RTS-apparater
Hvis anlegget inneholder RTS-applikasjoner, klikk på fanen "RTS device" ("RTS-apparat"):
  - Følg instruksjonene på skjermen for å identifisere alle RTS-apparatene i anlegget.

  - Klikk på fanen "my house" ("mitt hus") for å konfigurere 
huset og fordele apparatene i hvert rom og i hver etasje.

8.1.  Konfigurasjon av etasjene og 
gjenstandene utendørs

For å konfigurere huset må det først gis informasjon om de 
ulike etasjene, samt gjenstandene utendørs:

• Klikk på gjenstandene for å velge dem. 
• Klikk på dem på nytt for å slette dem.
• Etter å ha valgt etasjene og gjenstandene utendørs 

klikker du på knappen "next" ("neste").

8.2. Konfigurasjon av rommene i hver etasje
  - Dra og slipp rommene for å plassere dem riktig i hver 
etasje. 

Du sletter et rom ved å dra det over søppelbøtteikonet .

Du kan gi et nytt navn til hvert rom ved å klikke på 
navnet, enten i listen til høyre på skjermen eller når 
rommet er plassert i en etasje. 

  - Etter å ha valgt rommene i alle etasjene klikker du på 
knappen "next" ("neste").

8. KonfIgurasjon av huset
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8.3.  Konfigurasjon av apparatene i rommene 
og gjenstandene utendørs

  - Dra og slipp io-homecontrol®- eller RTS-apparatene som 
er i hvert rom eller som tilsvarer gjenstandene utendørs. 

For å ta bort et apparat fra et rom eller en gjenstand 
utendørs må du klikke på rommet eller gjenstanden 
utendørs for å vise listen over apparatene i rommet/
gjenstanden. Dra apparatet over søppelkassen 
utendørs for å vise listen over apparatene i rommet/utendørs for å vise listen over apparatene i rommet/utendørs for å vise listen over apparatene i rommet/

 
(apparatet er ikke slettet fra TaHoma®, det går tilbake til 
listen "unplaced devices" ("ikke-plasserte apparater")).

Klikk på ikonet til et apparat for å starte 
identifiseringsprosessen: apparatet beveger seg et par 
ganger frem og tilbake. Klikk på knappen "stop" 
("stopp") for å avslutte prosessen.

Når du klikker på navnet til et apparat, kan du gi det et 
nytt navn.

  - Når alle apparatene er plassert, lukk vinduet ved å klikke 
på nedre menylinje for å gå tilbake til førstesiden av 
installasjonen.

Skumringsfunksjonen gjør det mulig å programmere igangsetting av scenarier avhengig av tidspunktet 
når solen står opp/går ned.
Når du programmerer en dag, vises soloppgang og 
solnedgang på en tidslinje, og scenarioene kan tilknyttes 
direkte til dem.

Denne funksjonen kan parametreres avhengig av kriteriene nedenfor: 
• tidspunktene for solnedgang ved solverv 
• de geografiske koordinatene til huset 
• eller valget av en forhåndsregistrert by.

  - Klikk på menyen "CONFIGURATION" ("KONFIGURASJON") og fanen "my account" ("min konto") 
for å vise vinduet for parametrering.

  - Sett hake ved ønsket beregning av tidspunktene for soloppgang og -nedgang, og fyll ut tilsvarende 
opplysninger.

  - Klikk på nedre menylinje for å gå tilbake til førstesiden av installasjonen.

9. ParaMetrerIng av sKuMrIngsfunKsjonen
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  - Klikk på "HOME" ("HJEM") for å gå tilbake til førstesiden 
av installasjonen.

  - Klikk på "DASHBOARD" ("STATUS") for å se handlingene 
utført de siste sju dagene ("Historikk"), pågående 
handlinger ("pågår") og handlingene programmert for 
dagen ("planlagt").

  - Klikk på "CONFIGURATION" ("KONFIGURASJON") for å 
gå tilbake til sidene for konfigurasjon av anlegget og huset.

  - Klikk på ikonet "MY HOUSE" ("MITT HUS") for å kontrollere 
posisjonen til apparatene og/eller manøvrere et apparat 
direkte. 

  - Klikk på ikonet "MY SCENARIOS" ("MINE SCENARIER") 
for å opprette et nytt scenario eller se, starte og endre 
eksisterende scenarier.

  - Klikk på ikonet "MY WEEK" ("MIN UKE") for å programmere 
en eller flere dager eller se eksisterende programmer og 
inkludere dem i en uke, eller for å aktivere/deaktivere 
automatisk modus.

  - Klikk på "MY SENSORS" ("MINE SENSORER") for å justere 
terskelen på sensorene og definere tilknyttede scenarier, 
eller for å aktivere/deaktivere automatisk modus.

10. Kort BesKrIvelse av grensesnIttet
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11.1. tahoma®-enhet
Radiofrekvens     868-870 MHz, toveis trebånds 
      io-homecontrol® med "LBT" (Listen Before Talk),  
      (automatisk valg av fri radiofrekvens).
Beskyttelsesindeks    IP30
Brukstemperatur    +5 °C til +35 °C
Mål (l x b x h)    145 x 145 x 50 mm
Plastboks     ABS
Strømforsyning    12V DC via 230V adapter 
Forbruk ved normal funksjon   < 0,1 A
Maksimalt forbruk    0,8 A
USB-grensesnitt    5V DC maks 500 mA 

11.2. Funksjoner
Maksimalt antall scenarier 40
Programmeringskapasitet 1 uke (maks. 30 scenarier per dag)
Antall io-homecontrol®-apparater som kan knyttes 
til hverandre 100
Antall RTS-apparater som kan knyttes til hverandre 50
Antall io-homecontrol®-sensorer som kan knyttes 
til hverandre 20
Innstilling sommertid/vintertid automatisk
Radiorekkevidde 200 m ved fri luftbane

20 m gjennom 2 vegger av armert betong

11.3. strømadapter
Strømforsyning    230 V ~ 50 Hz
Utgang     12 V likespenning 1A
Forbruk ved normal funksjon   < 2 W

11. teKnIsKe data
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www.somfy.com

Somfy
50 Avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
T +33 (0)4 50 96 70 00
F +33 (0)4 50 96 71 89
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Austria: 
Somfy GesmbH 
Johann-Herbst-Str.23 
5061 Elsbethen-Glasenbach - 
AUSTRIA 
Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 0 
Fax: +43 (0) 662 / 62 53 08 - 22

Belgium: 
Somfy Belux 
Mercuriusstraat 19 - 1930 Zaventem 
- BELGIUM 
Tel: +32 (0) 2 712 07 70 
Fax: +32 (0) 2 725 01 77

Denmark: 
Somfy Nordic Danmark 
Grønlandsgade 3 - 5300 Kerteminde 
- DENMARK 
Tel: +45 65 32 57 93 
Fax: +45 65 32 57 94

Export: 
Somfy Export 
50 Avenue du nouveau monde 
74307 CLUSES Cedex - FRANCE 
Tel: + 33 4 50 96 70 76 
Tel: + 33 4 50 96 75 53 
Fax: + 33 4 50 96 70 91

Finland: 
Somfy Nordic AB Finland 
Ruosilankuja 3B 
00390 Helsinki - FINLAND 
Tel: +358 (0)9 57 130 230 
Fax: +358 (0)9 57 130 231

France : 
Somfy France 
1 Place du Crêtet - BP 138 
74307 Cluses Cedex - FRANCE 
Tel. : +33 (0) 820 374 374 
Fax : +33 (0) 820 002 074

Germany: 
Somfy GmbH 
Felix-Wankel-Strasse 50 - 72108 
Rottenburg - GERMANY 
Postfach 186 - 72103 Rottenburg - 
GERMANY 
Tel: +49 (0) 7472 930 0 
Fax: +49 (0) 7472 930 9 (logistic)

Netherlands: 
Somfy BV 
Diamantlaan 6 - 2132 WV 
Hoofddorp - NETHERLANDS 
Postbus 163 - 2130 AD 
Hoofddorp - NETHERLANDS 
Tel: +31 (0) 23 55 44 900 
Fax: +31 (0) 23 56 15 823

Norway : 
Somfy Nordic Norge 
Fjellhamarveien 46 
NO-1472 Fjellhamar 
NORWAY 
Tel: +47 41 57 66 39 
Fax: +47 67 97 96 21

Sweden: 
Somfy Nordic AB 
Limstensgatan 6 / Box 60038 
SE-216 10 LIMHAMN - SWEDEN 
Tel: +46 (0) 40 16 59 00 
Fax: +46 (0) 40 16 59 27

Switzerland: 
Somfy A.G. 
vorbuchenstrasse 17 
8303 Bassersdorf - SWITZERLAND 
Tel: +41 (0) 44 838 40 30 
Fax: +41 (0) 44 836 41 95

United Kingdom: 
Somfy Limited 
Moorfield Road - Yeadon 
West Yorkshire - LS19 7BN 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 113 391 3030 
Fax: +44 (0) 1133913010




